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ÖZET:
Bu çalışmada, coğrafya çalışmalarında her geçen gün daha fazla kullanılan CBS ve UA yöntemleri kullanılarak,
Armutlu Yarımadası’nda 1992–2001 yılları arasında arazi kullanımındaki değişimler ortaya konulmuştur. Armutlu
Yarımadası’nın alanı 126751 ha. olup Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatı kesiminde Marmara Denizine doğru çıkıntı yaptığı,
Gemlik Körfezi ile İzmit Körfezi arasında kalan kesimi oluşturmaktadır. Genel arazi kullanımını ortaya koymak için ise,
yersel çözünürlüğü 30 metre olan 1992, 1999, 2001 yıllarına ait 7 bantlı Landsat TM uydu görüntüleri kullanılmıştır. Her
döneme ait uydu görüntüleri üzerinde kontrollü sınıflandırma yapılmış ve değişimin nedenleri irdelenmiştir.
Armutlu Yarımadası’nda 1992’den 2001 yılına kadar olan dönemde arazi dokusundaki değişimler genel hatları ile
ortaya konulmuş ve nedenleri yorumlanmıştır. Sözkonusu tarihleri incelediğimizde her dönemde en geniş alanı ormanlar
kaplamaktadır. Orman alanları 1992’de 77597 ha. olup 2001 yılında ise yaklaşık % 45 azalarak 45006 ha. gerilemiştir.
Tarım ve orman alanları son yıllarda yerleşme alanlarının istilasına uğramıştır. Buna rağmen, orman alanlarının tarım
alanlarına dönüştürülmesi sonucu, tarım alanlarında artış olmuştur. 1992’de tarım alanları 31510 ha., 1999’da 41586 ha.,
2001 yılında ise 58375 ha. olmuştur. Tarım alanlarında dokuz yıllık dönemde, yaklaşık 2 kat artış meydana gelmiştir. Tarım
alanlarındaki artış oranı ise %90’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Yerleşme alanlarında ise altı (6) katlık artış meydana gelmiş,
1992’de 3869 ha. iken 2001’de 19511 ha.’a ulaşmıştır. Dolayısıyla mera ve orman alanları daralırken, tarım, yerleşme,
sanayi ve yollar gibi hizmet alanları genişlemiş ve genişlemeye de devam edecektir. 2005 ve daha sonraki yıllara ait uydu
görüntüsü elde edilemediğinden 2007 yılına ait arazi kullanımı haritası en son verilere göre ArcGİS adlı proğramın 9.2
versiyonu kullanılarak sayısallaştırılmış ve haritalanmıştır. Bu sayede yarımadanın en güncel arazi kullanımı haritası elde
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Armutlu Yarımadası, Uzaktan Algılama, Dönemsel Değişim, Arazi
Kullanımı.
ABSRACT:
The changes in land use had been introduced in Armutlu between the years of 1992 and 2001 by using the methods
of Geographical Information System and Remote Sensing which are used, more and more in Geographical studies, in this
study. The managerial area of Armutlu peninsula is 84700 ha. However, because of the fact that satellite images cover
Armutlu peninsula, the research area is 126751 ha. Landsat TM Satellite images with 7 bants of the years of 1992, 1999 and
2001 had been used in order to introduce the general land use. Terrestrial solubility of these satellite images is 30 m.
Controlled classification on the satellite images belonged to every period can be seen and the reasons of change had been
analysed.
The changes in the structure of land had been analysed or introduced, generally, and also the reasons had been
interpreted in Armutlu peninsula, until between the years of 1992 and 2001. When we analyse these question dates, the forest
covers the largest area in every period. The woodland was 77597 ha. in 1992. On the other hand, the woodland regressed to
45006 ha. by decreasing at the percentages of 45. Woodland and farming area have been invased or occupated by the
settlement area, recently. However, because of turning woodland to farming area, the increases in farming area can be seen.
The farming area was 31510ha., then it increased to 41586 ha. and it reached to 58375 ha. in 2001. The increase in farming
area was 2 times at the period of nine years. The ratio in increase of farming area was more than the percentages of 90. On
the other hand, the increase in settlement area was 6 times. As Settlement area was 3869 ha. in 1992, it reached to 19511 ha.
in 2001. Thus, while grassland and woodland are decreasing, labour intensive areas such as farming, settlement, industrial
areas and the roads, are increasing and they will continue to increase in the future.

Key Words: Armutlu Yarımadası, Remote Sensing, periodic change, land use.

1. GİRİŞ
Doğal ortamın her bir unsurunu geri getirme gibi bir şansımız olmadığı için, bu unsurlardan rasyonel
şekilde yararlanmak çok büyük önem taşımaktadır. Doğal ortamı kullanırken, doğal dengesini bozmadan, en iyi
şekilde sürdürülebilir kullanımının ortaya konulması, gelecek nesillere bir miras olarak aktarılması insan olarak
üzerimize düşen bir görevdir. Bu nedenle doğal ortamın taşıma kapasitesini zorlamadan, mümkün olduğunca
ondan yararlanmak için, mevcut durumun tespit edilmesi, planlanması ve bu plan doğrultusunda yönetilmesi
gerekmektedir. Bu düşüncelerle doğal ortamın bir parçası olan Yalova İli arazi kullanım durumunun tespit
edilmesi, planlanmasına yönelik öneriler getirilmesi düşüncesi ile bu konu ele alınmıştır. Arazi kullanımı
günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş ve bu tür çalışmalar önem kazanmıştır.
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Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Başlıca Coğrafi Özellikleri
İnceleme alanı Marmara Bölgesinin, Güney Marmara Bölümünde, Marmara denizine doğru sokulan
Armutlu Yarımadası’nın tamamını kapsamaktadır. İnceleme alanının doğal sınırlarını güneyden Gemlik Körfezi
ve İznik Gölü, kuzeyde ve batıda Marmara Denizi, doğuda ise Hersek Deltasının doğu kesimlerindeki platolar
oluşturmaktadır.
İnceleme alanı idari olarak Yalova İli, Bursa İline bağlı Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçelerinin
topraklarını barındırmaktadır (Foto 1 ve 2). Doğu kesiminde Kocaeli İline ait Karamürsel ilçesi de araştırma
sahasının sınırları içerisinde yer almaktadır. Ancak bilindiği gibi fiziki sınırlar ile idari sınırlar çoğu zaman
birbirleriyle örtüşmemektedir. Bu nedenle bazı köylerin il dışında toprakları kalabildiği gibi, çevre illerdeki köy
veya ilçelerinin toprakları da inceleme sahasına girmektedir.
Bu çalışmada, Armutlu Yarımadasının arazi kullanımındaki zamanla ortaya çıkan değişimler ele
alınacaktır. Avrupa Birliği (AB) kriterleri çerçevesinde ülkemizden uzaktan algılamaya dayalı, arazi
kullanımındaki zamana bağlı mekansal değişimlerin ortaya konulması istenmektedir. Bu nedenle konu ilgi çekici
bulunmuş ve çalışılmaya değer görülmüştür. Kuşkuşuz bu değişimlerde baş rolü fiziki coğrafya etmenleri
belirlemektedir. En can alıcı örneklerden birisi Armutlu Yarımadasının bütününü etkileyen 17 Ağustos 1999
Marmara Depreminden sonra ortaya çıkmış olanı yeni yerleşim alanlarıdır. Bu nedenlerle araştırma sahasındaki
zamansal değişimlere bu çalışmada dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Amaç ve Yöntem

Yerleşim

Foto:1. Yalova 1967

Foto: 2. Yalova 2005.
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Günümüzde kesin ve daha doğru sonuçlara daha kısa zamanda ulaşmanın yolu uygun teknolojik
imkanların kullanılmasından geçmektedir. Arazi kullanımının tespit edilmesi ve zamansal değişiminin ortaya
konulması uzaktan algılama teknikleri ile sıkça çalışılan konular haline dönüşmüştür. Bu nedenle sözkonusu
çalışmada Yalova İli’nde 1992-2001 yılları arasında arazi kullanımındaki zamansal değişimi ortaya koymak
amaçlanmıştır. Ancak ülkemizdeki kısıtlı imkânlar ölçüsünde ulaşılabilen uydu görüntülerinden yararlanma
sözkonusudur. Bu nedenle bu çalışmada Landsat uydusuna ait olan 1992, 1999, 2001 yıllarına ait görüntüler
işlenmiş ve kullanılmıştır (Şekil 1). Aynı zamanda İkonos uydusuna ait 2002 tarihli ve 2 m yersel çözünürlüğü
olan uydu görüntüsünün ayrıntı özelliğinden yararlanılmıştır. Landsat uydu görüntüleri arazi çalışmaları
beraberinde kontrollü sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

Diğer (Bulut)

Şekil: 1. Arazi Kullanımı Değişimi.

2. İnceleme Alanının Fiziki Coğrafya Özellikleri
2. 1. Jeolojik Özellikler
İnceleme sahasının, kayaç birimleri üzerine günümüze kadar pek çok araştırma yapılmıştır. Bu
çalışmalar, özellikle sahanın tektonik açıdan çok aktif olması ve dönem dönem meydana gelen şiddetli
depremlerle yakından ilişkilidir. Ardel ( 1949 ), Akartuna ( 1968 ), Güncüoğlu vd. ( 1990 ), Sakınç ve Bargu (
1989–1990 ), sahanın jeolojisini ele almışlar ve haritalarını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalar eşliğinde Modül
Planlama Şirketinden alınan sayısal veriler irdelenerek jeolojik özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır ( Şekil
2).
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Armutlu Yarımadası sınırları dahilinde Paleozoyikten günümüze kadar değişik zamanları temsil eden
kaya türleri yüzeylenmektedir. Prekambriyen – Alt Paleozoyik yaşlı olduğu düşünülen Pamukova Metamorfitleri
bölgenin temelini oluşturur. Alt Triyas yaşlı Taşköprü Formasyonu, Üst Kretase yaşlı Bakacak Formasyonu, Üst
Paleosen – Orta Eosen yaşlı İncebel Formasyonu, Eosen yaşlı Sarısu Formasyonu temeli örten sedimanter ve
volkano – sedimanter birimlerdir (Şekil 2). Eosen döneminde Fıstıklı Granitoyidi bölgeye yerleşmiştir. Daha
üstte ise Sarmasiyen yaşlı Kılıç Formasyonu, Üst Miyosen – Alt Pliyosen yaşlı Yalakdere Formasyonu ve
Pleyistosen yaşlı denizel seki çökelleri ile güncel alüvyonlar yer alır ( Akartuna, 1968, Güncüoğlu, 1990).
Kuvaterner birimleri yörede yer alan iki delta sahası ve kıyı düzlüklerinde bulunmaktadır. Kuvaterner
birimleri denizel çökelleri ile kıyı ve akarsu ortamlarında çökelmiş çökel topluluklarından oluşmaktadır. Denizel
çökelleri Altınova-Yalova arasında kıyı ve gerisindeki düzlükler arkasında, temel kayalardan oluşan yamaç
eteklerinde, dağınık halde küçük yüzlekler şeklinde izlenir.
Seki çökelleri dışında kalan Holosen birimleri kıyıda deniz, deniz-akarsu; karada ise akarsu ortamında
depolanmış, tutturulmamış gereçten oluşur. Daha yaşlı kaya toplulukları üzerinde uyumsuz olarak bulunan bu
çökeller, yanalda ve düşeyde birbirleriyle geçişlidir. Denizel kökenli birimler kıyı boyunca plaj, kıyı kordonu,
kıyı düzlüğü ve bataklık çökellerinden oluşmuştur ( Akartuna, 1968).
Armutlu Yarımadası çevresindeki neotektonik dönem yapılarından en önemli yapısal unsur olan Kuzey
Anadolu Fayı ( KAF )’dır. Bu fay, Armutlu Yarımadası’nda kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılır. Kuzey
kol İzmit-Adapazarı koridorunu izleyerek Marmara Denizine uzanır. Yalova Yöresi’nde, kabaca D-B
doğrultusunda Marmara Denizi çukurluklarını izleyerek batıya doğru devam eder. Yalova yöresinde neotektonik
döneme ilişkin diğer faylar KB-GD ve KD-GB doğrultusundadır ( Şekil 2). Hersek ve Laledere Deltaları’nda
izlenen aktif faylar KAF zonu içerisinde yer almaktadır ( Emre ve diğ., 1997 ). Bu faylar zaman zaman şiddetli
depremler üretir.

Şekil: 2. Armutlu Yarımadası Jeoloji Haritası.

2.2. Jeomorfolojik Özellikler
Sayısal Yükselti Modeli (SYM)
Jeomorfoloji çalışmalarında temel altlık olarak kullanılan 1/25000 ölçekli topoğrafik haritaların 10 m
izohips aralığı kullanılarak sayısallaştırılmış olması büyük önem taşımaktadır. Üretilen bu eşyükselti
eğrilerinden öncelikle 3D Analyst modülü kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak adlandırılan ve tesselationvector gösterme arasında hibrid bir model olan TIN’e dönüştürülmüştür. TIN’in özellikle en temel yararı
engebeli ve arazi yüzeyinin çok değişim gösterdiği bölgelerde nokta yoğunluğunun fazla olması ve düz alanlarda
daha az sayıda nokta kullanımına izin vermesidir. TIN’e bağlı olarak topoğrafik, hidrolojik, jeolojik ve drenaj
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ağlarına ait analizler yapılmaktadır ( Ross, vd., 2004). Ayrıca tepe, sırt, vadi ve çukur gibi yerşekillerini gerçek
bölgelerinde göstermeyi sağlamaktadır (Şekil 3 ve 4).

Dağlık Alanlar
Armutlu Yarımadası arazilerinin önemli bir kısmını dağlık ama çok yüksek olmayan kütleler
oluşturmaktadır. Yarımadanın en önemli yükseltisini oluşturan Samanlı Dağları araştırma sahasının güney
kesimlerini oluşturur ve D-B yönünde yaklaşık olarak 70 km uzunluğunda, 15–20 km genişliğindedir ( Şekil 3 ve
4 ). Bu uzanışta KAF zonunun her iki taraftan (kuzey ve güney) sahayı sınırlandırması rol oynamıştır. Samanlı
Dağları bu görüntüsü ile bir horst özelliği taşırken, kuzeydeki İzmit Körfezi ile güneydeki Gemlik Körfezi ve
İznik Gölü bir graben özelliği taşımaktadır ( Bilgin, 1967 ).

2.2.3. Plato Alanları
İnceleme alanı genellikle itibariyle plato görünümündedir. Özellikle batı kesimde Armutlu
İlçesi çevresinde platolar geniş alan kaplamaktadır. Kısa boylu akarsularla yarılmış olan bu saha
ortalama 80-100m yükseltilerindedir. Bu sahada yer yer orta yükseklikte tepelik alanlar da mevcut
olup bu tepelik sahaların yükseklikleri 300-350m’ler arasında değişmektedir. Batıda Bozburun’a kadar
uzanan plato sahaları düz denebilecek kadar iyi tesviye edilmiş olduğu görülmektedir. Yükseltileri
200–400 m arasında olan platoluk alanlar alçak plato alanları, 400–700 m arasında olan plato alanları
ise yüksek plato olarak ifade edilmiştir.

2.2.4. Vadiler
Armutlu Yarımadası’nın üç tarafının denizle çevrili ve kuzey-güney yönünde çok geniş olmaması
sebebiyle akarsuların su toplama havzaları geniş değildir. Bunun sonucu olarak hem boyları kısa hem de akım
değerleri düşüktür. Yıl boyunca akışı olan Yalakdere, Laledere ve Sellimandıra dereleri vadilerini derince
yarmışlardır. Armutlu Yarımadası’ndaki akarsular fay kontrollü dandritik ve yer yerde paralel akarsu ağı özelliği
göstermektedir ( Şekil 3 ve 4 ). Vadilerin yukarı çığırları V şekilli olup bu kesimlerde aşındırmaları fazladır.
Aşağı çığırları ise geniş tabanlı olgun vadi karakterindedir (Foto 3, 4, 5 ve 6).

Şekil: 3 – 4. Armutlu 3D Analizleri Yükselti, Eğim,

Fotolar: 3; Kuzey Kıyılar,

4; Plato Alanı,

5; Seralar,

6; Kıyı Kesimleri.
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2.3. İklim Özellikleri
Araştırma sahası genel özellikleri itibariyle, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş
özelliği taşımaktadır. Özellikle Yarımadanın kuzeye bakan kıyılarında Karadeniz ikliminin etkileri
hissedilmektedir. Bunun yanı sıra, Armutlu Yarımadası’nın iklim özellikleri yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlı geçmektedir. Bazı yıllarda kışlar son derece yağışlı olabilmektedir. Yaz aylarında görülen kuraklık ile kış
aylarındaki yağış fazlalığı yöre ikliminin Akdeniz iklimine daha yakın olduğu görüşünü güçlendirmektedir
(Bilgin, 1967).
Yörede kış döneminde sıcaklıklar çok fazla düşmemektedir. Bunun en önemli nedeni denizelliktir.
Ancak zaman zaman Balkanlar üzerinden bölgeyi etkileyen şiddetli soğuk hava dalgalarının etkisi ile sıcaklıklar
düşmektedir. Böyle durumlarda kar yağışları görülebilmekte ve bitkiler zarar görmektedir. Seracılık
faaliyetlerinde maliyet yükselmektedir (Şekil 5 ve 6).
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Şekil: 5 . Armutlu Yarımadası’nda Yağışın Yıllık Gidişi Şekil: 6. Armutlu Yarımadasında Sıcaklığın Yıllık
Değişimi

2.4. Hidrografik Özellikler
Akarsu ağını incelediğimizde, drenaj tipleri çeşitlilik göstermektedir. Yarı paralel ve yarı dandritik tipi
özellikle ilk göze çarpan drenaj tipi olmaktadır (Şekil 7). Bazı akarsular ise çevreden merkeze doğru akış
göstermektedir (Bilgin, 1967 ). Bazı akarsular ise kafesli drenaj tipine uygun bir akışa sahiptir (Şekil 7).
İnceleme anında akarsulardan sulama, içme ve kullanma amaçlı yaralanılmaktadır. Özellikle
akarsulardan Yalova şehrinin ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Yine akarsuların kenarlarına
kurulmuş köylerde seracılık alanında sulama amaçlı kullanım başta gelmektedir. Diğer kullanım alanları ise
çeşitli sanayi kuruluşları tarafından olmaktadır. Akarsularda en önemli problem Türkiye genelinde olduğu gibi
kirlenmedir. Akarsulara çeşitli oranlarda kirletici maddeler karışmaktadır.
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Şekil: 7. Armutlu Yarımadası Hidrografya Haritası.

2.5. Bitki Örtüsü
Armutlu Yarımadasının bitki örtüsü özellikleri incelendiğinde özellikle maki ve orman alanlarının
oldukça geniş alan kapladığı görülmektedir. Samanlı Dağlarının silsilesi gür bir bitki örtüsü ile örtülmüş,
ülkemizin orman bakımından en iyi gelişmiş sahalarından birisini oluşturmaktadır (Foto 7). Bu bağlamda
araştırma sahasının sınırları içerisinde kalan maki alanları Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki (aklan)
vadilerde yaklaşık olarak 350-500m’lere kadar çıkmaktadır. Bu kütlenin etekleri boyunca ve doğallığı korunmuş
kıyı geriside makiler yeralmaktadır (Foto 8). Güney yamaçlarda ise zeytin bahçeleri ile makilik alanlara iç içe
geçmiş durumdadır. Araştırma sahasındaki başlıca maki türlerini; kermez meşesi (Quercus coccifera), dikenli
mersin (Ruscus aculeatus), defne (Laurus nobilis), kocayemiş (Arbutus unedo), karaçalı (Paliuna-spina cristi),
şimşir (Buxus sempervirens) sayılabilir (Bilgin, 1967). Araştırma sahasında hâkim orman vejetasyonu türleri
olarak ise geniş yapraklılardan, gürgen (Carpinus), kestane (Castanea), kayın (Fagus orientalis), ak kavak
(Populus alba),ıhlamur (Tilia), doğu çınarı (Platanus orientalis) sayılabilir. İğne yapraklı ağaç türlerinden hâkim
konumda olan türler ise: Uludağ göknarı (Abies bornmuelleriana) karaçam (Pinus nigra), sarıçam (Pinus
silvestris), fıstık çamı (Pinus pinea) ve kızılçam (Pinus brutia) başta gelen türler olarak sayılabilir (Bilgin, 1967
), (Foto 9).
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Foto: 9. Armutlu Yarımadası

2.6. Toprak Tipleri ve Dağılışları
Çalışma alanında, eski toprak sınıflandırma sistemine göre, üç büyük toprak grubuna ait topraklar
görülmektedir. Armutlu Yarımadasında zonal topraklardan en geniş yayılışa sahip olan kahverengi kireçsiz
orman topraklarıdır. Yarımadanın güneyi boyunca oldukça geniş bir alanda yayılış göstermektedirler. Organik
madde bakımından zengindir. Diğer toprak türünü ise kahverengi orman toprakları oluşturmaktadır. Kahverengi
orman toprakları, Çınarcık’ın ve Termal ilçelerinin doğusunda, Kaytazdere civarında yer tutmaktadırlar. Bu
topraklarda sebzecilik ve seracılık yapılmaktadır.
Yörede, intrazonal toprak grubuna ait olan ve geniş bir saha kaplayan rendzinalar Çiftlikköy ve Yalova
yerleşmelerinin güneyinde yayılış göstermektedir. Ayrıca, çalışma alanında azonal toprak grubuna ait olan,
kolüvyal topraklar kuzey yamaçların ve akarsu vadilerinin kenarlarında yayılış göstermektedir. Alüvyal topraklar
ise akarsu vadilerinin kenarlarında, kıyılardaki delta sahalarında yeralmaktadır. Bu sahalar son derece yoğun
tarımsal faaliyetlere ayrılmıştır. Aynı zamanda yerleşmelerin birçoğu da bu topraklar üzerine kurulmuştur.
Kıyıdaki yerleşim merkezleri alüvyal araziler üzerine kurulmuş olup birinci derece tarım arazileri yanlış
kullanım sonucu geri kazanımı mümkün olmayan, bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yine bu sahalarda kara
yollarının geçirilmesi, ciddi toprak kayıplarına neden olmaktadır.

3. Armutlu Yarımadasında 1992 Yılında Arazi Kullanımı
Yalova 1994’te il olduktan sonra hızlı bir gelişme temposu içine girmiştir. Özellikle teşvik ve
kalkınmada öncelikli iller statüsüne alınmış, başta sanayi yatırımları olmak üzere diğer yatırımlar da teşvik
edilmiştir. Hızlı bir sanayileşmenin yaşandığı 1994–1999 yılları arasında ile diğer illerimizden yoğun bir göç
olmuştur. Alınan göçe bağlı olarak hızlı bir şehirleşme başlamıştır. Bu, özellikle yerleşim alanlarının
genişlemesini beraberinde getirmiştir. Başta Yalova Merkez ilçe olmak üzere, Marmara Denizi kıyılarında
Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova köyleri gelişmeye ve alansal olarak genişlemeye başlamıştır. Daha önce de
bahsedildiği gibi, kırmızı renkli alanlar yerleşim alanları olup yollar, sanayii alanları gibi sahaların uygun piksel
göstermesine ve ayrımın zor olmasına bağlı olarak birleştirilmiştir. 1992 yılına ait haritada kırmızı alanların kıyı
kesimlerde sınırlı alanlarda kaldığı görülmektedir. Özellikle diğer dikkati çekici özellik ise, kuzeyde yer alan
Yalova merkez ilçe yerleşmesinin dışında dikkate değer bir yerleşim alanının olmamasıdır. Çalışma alanının
güneybatı kesiminde daha sonra genişleyerek Armutlu ilçesini oluşturan yerleşim alanları görülmektedir.
Buna karşılık koyu yeşil ile gösterilen alanlar ise ormanlık ve makilik alanları oluşturmaktadır. Şekil
8’de görüldüğü üzere 1992’de 77597 hektar ile çalışma alanında en geniş alanı ormanlar kaplamaktadır. İlin batı
kesiminde ormanlar kıyının hemen gerisinden başlayarak geniş bir kuşak halinde doğuya doğru uzanmaktadır.
Orman alanları sınıfını oluştururken makilik ve ormanlık alanlar ile arada sıkışmış mera alanları benzer değerler
ve pikseller içermesi nedeni ile aynı sınıflarda toplanmışlardır. Orman alanlarının dağılışında en belirgin özellik
ilin büyük bir kısmını kaplaması ve henüz yerleşme ve tarım arazilerinin baskısını üzerlerinde hissetmemiş
olmalarıdır.
1992’de tarım alanlarının dağılışına baktığımızda, özellikle çalışma alanının kuzey kesimlerindeki
Laledere ve Hersek Deltasında, Çiftlikköy, Taşköprü ve Yalova yerleşmesinin de kurulmuş olduğu Yalova
ovasındaki düz alanlar ve güneybatı kesiminde kıyı gerisindeki düz alanlarda yoğun olduğu görülmektedir.
Tarım alanlarının sınıflandırması yapılırken daha önce bahsedildiği sorunlardan dolayı, kuru, sulu, ekili, dikili
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tarım alanları sadece tarım arazisi olarak gösterilmiştir. Ancak burada vurgu ana kullanım şekillerinin on yıllık
dönemdeki değişimi olduğu için tarım alanlarının değişimini oldukça net bir şekilde yansıtmaktadır.
1992 yılına ait haritada dikkati çeken diğer bir özellik ise o yılarda yapımı tamamlanan ve su tutulmaya
başlanan Gökçedere Barajının alanındaki değişimlerin net bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Yine kıyı alanlarındaki
‘’antropojen değişimler’’ ortaya konulmuştur.

Armutlu Yarımadası 1992

Şekil: 8. Armutlu Yarımadasında 1992 yılındaki Arazi Kullanım Durumu, Yerleşmelerin Sadece Kuzey
Kıyılarında ve Güney Kıyı Kesimlerinde Yer Tutmaktadır. Yarımadanın Büyük Oranda Tarım ve Orman
Alanları ile Kaplı Olduğu Görülmektedir.

4. Armutlu Yarımadasında 1999 Yılında Arazi Kullanımı
Armutlu Yarımadasının kontrollü sınıflandırma ile elde edilen 1999 yılına ait arazi kullanımı haritasına
bakıldığında en belirgin değişim olarak yerleşim alanlarının oldukça genişlemiş olmasıdır (Şekil 9). Bu durum
ilin özellikle 1994 yılında il olmasına bağlı olarak aldığı yoğun göçün sonucuna bağlıdır. Yerleşim alanları,
yollar, sanayi tesisleri ve turizm tesislerinin kapladığı alanlar son derece genişlemiştir. Kuzey kıyıları boyunca
yerleşim alanları genişlemiş, batıdan doğuya doğru kıyı kesimi yerleşmelerle işgal edilmiştir. Dikkati çeken en
önemli özellik bu sahaların birinci sınıf tarım arazisi olmalarıdır. Ancak, gelişigüzel yerleşmenin beraberinde
getirdiği çarpık kentleşme, atık sorunları, altyapı eksikleri, kıyı alanlarının kıyı kanunu hükümlerine uygun
kullanılmaması, kıyıların asli durumunun bozulmasına neden olmuştur. Yerleşme alanları yaklaşık olarak üç kat
genişlemiş, sağlam yapılmayan binalara, uygun zeminde yapılmamaları da eklenince 1999 yılında yaşanan
Marmara Depreminde büyük hasarlar görmüş, binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir.
Özellikle kuzey kıyılardaki yerleşim alanlarının yoğun bir şekilde genişlediği oldukça dikkat çekicidir.
1992’de küçük köyler şeklinde görülen yerleşim alanları genişlemiş, birleşmiş, her biri nüfus artışına bağlı
olarak ilçelere dönüşmüşlerdir. Bunların başında Yalova batısında Çınarcık, doğusunda Çiftlikköy ve Altınova
ilçeleri gelişmiştir. Hersek deltasının bulunduğu kesimler 1992 yılında kısmen tarım arazisi ve su alanı olarak
görülürken, 1999’da yerleşmelerin yoğunlaştığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yerleşim alanlarının bu hızlı gelişiminden en fazla orman ve mera alanları etkilenmiş ve alan
kaybetmişlerdir. Yerleşme alanları tarım alanlarını işgal edince, tarım alanı kazanmak için başta alçak kesimde
yeralan makilik alanlar olmak üzere plato alanlardaki meralar tahrip edilmiş ve tarım arazisi haline dönüşmüştür.
Bu durum şekil 9’da net bir şekilde görülmektedir. Tarım arazileri ile ormanlık ve makilik alanlar iç içe
girmiştir. Kuzey ve güneybatı kesimde tarım alanları orman alanlarının bulunduğu sahalara doğru sokulmuş,
orman alanları yüksek ve eğimin fazla olduğu Samanlı Dağları’nın yamaçlarına doğru çekilmiştir.
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Çalışma alanında yer alan Gökçedere barajında tutulan suyun artması, yapımının tamamlanmasına bağlı alanının
daha da genişlediği, kıyı alanlarının vurgulandığı üzere kuzeybatı kıyılar hariç antropojen değişimlere uğradığı
ortaya çıkmaktadır.

Armutlu Yarımadası 1999

Şekil: 9. Armutlu Yarımadasının 1999 Yılındaki Genel Arazi Kullanım Durumu, Yerleşeme ve Tarım
Alanlarının Genişlediği, Buna Karşılık Orman Alanlarının Azaldığı Görülmektedir.

5. Armutlu Yarımadasında 2001 Yılında Arazi Kullanımı
Arazi kullanımında 2001 yılında meydana gelen değişimlerin başında, yine yerleşim alanlarının hızlı bir
şekilde genişlemeye devam etmesidir. Kıyı kesimlerdeki yerleşme alanları 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi’nden etkilenmesine rağmen yerleşim alanlarının genişlemesinin temel sebebi ise depreme dayanıklı
yeni yerleşim (Subaşı-Çiftlikköy güneyinde) alanlarının oluşturulması, ilde altı (6) ayrı yerde kurulan prefabrike
konut alanlarının görüntünün çekildiği tarihte henüz kaldırılmamış olması, yolların genişletilmesi yerleşim
alanlarının şekil 10’da gerçekte olduğundan daha fazla görünmesine neden olmuştur. Özellikle bu genişleme
yine orman ve tarım arazilerinin azalmasına neden olmuş, kıyı kesimde yerleşmeler gerdanlığa dizilmiş
boncuklar misali dizilmişlerdir. Bu yerleşmeler fonksiyon olarak turizme dayalı olup, yaz döneminde nüfus dört,
beş kat artmaktadır.
Tarım alanlarındaki daralma hızlanmış ve birinci sınıf tarım arazilerine ve tarım için uygun olan düz
sahaların yoğun bir şekilde yerleşmeler tarafından işgal edilmiştir. Tarım arazileri güneye doğru kaymış ve
orman alanları açılarak tarım arazisine dönüştürülmüştür. Buna bağlı olarak orman alanları ve makilik alanlar
gittikçe azalmıştır.
Şekil 10’da bakıldığında orman alanları yine oldukça geniş alan kaplamasına karşın orman alanları 1992
yılına oranla 1/3 oranında azalmıştır. Bu durum yerleşme alanı, tarım alanı elde etme amacıyla ormanların ve
makilik alanların ortadan kaldırılmasına bağlıdır.
Diğer taraftan Gökçedere Baraj gölünün alanı daha da genişlemiş, tutulan su miktarı da artmış olduğu
görülmektedir. Kıyı kesimlerde antropojen değişimler önlenemez bir betonlaşma ile devam etmiştir. Kuzey
kıyılar Çınarcık batısı dışında yerleşmelerle işgal edilmiştir. Kıyının doğal yapısı bozulmuştur. Güneyde Gemlik
ve Orhangazi hızla büyümüş ve alanları artmıştır.
Uydu görüntülerinin düşük çözünürlükte olması nedeni ile çok ayrıntılı sınıflandırma yapılamamakla
beraber, ana kullanım sınıflarının on yıllık dönemdeki değişiminin ortaya konulması mümkün olmuştur. Aynı
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zamanda Coğrafi Bilgi Sistemlerinde hazırlanmış olan ve daha fazla ayrıntı gösteren arazi kullanımı haritası da
karşılaştırma yapabilmek için çalışmaya konulmuştur.
2001 yılından sonraki dönemde de yerleşme alanları hızla genişlemeye devam etmiştir. Artan turizm
faaliyetlerine bağlı olarak kıyı kesimlerimde yerleşme alanları daha da yoğunlaşmıştır. Armutlu İlçesinde zeytin
bahçeleri ön plana çıkmıştır. Akarsu boylarında sulu tarım alanları yoğunluk kazanmıştır. Mera ve çayır alanları
sınırlı alanlarda kalmıştır. Orman alanları ise kıyının iyice gerisine çekilmiş, Samanlı Dağları’nın yamaç ve
yüksek kesimlerinde varlığını korumaktadır.

Armutlu Yarımadası 2001

Şekil: 10. Armutlu Yarımadasının 1999 Yılındaki Genel Arazi Kullanım Durumu, Yerleşeme ve Tarım
Alanlarının Genişlediği, Buna Karşılık Orman Alanlarının Azaldığı Görülmektedir.

6. Genel Arazi Kullanım Durumu
Genel arazi bölünüşü, bir alandaki arazi bütünü üzerindeki yararlanma biçimlerinin genel hatlarıyla,
ayrıntıya inilmeden belirlenmesidir. Toplam alanın % 26’sı tarım, %55’i orman, %17’si ise yerleşim alanı, %2’si
boş arazidir.
Tarım yapılan arazilerin ise % 29’u ekili alan, % 20’si sulanan dikili alanı, % 17’si sulanmayan dikili
alan oluşturmaktadır. Diğer bir grubu ise ekili sulanan ve % 3’ü sebze (açıkta) alanı, % 1’i sebze (örtü altı) alanı,
% 0,1’i kesme çiçek (açıkta) alanı, % 1’i kesme çiçek (örtü altı) alanı, % 1’i iç mekan ve dış mekan süs bitkileri
alanı olarak ekili alanları oluşturmaktadır. % 1’i de kavaklık ve söğütlüktür. % 27’si kullanıma uygun değildir
(Şekil 11).
Armutlu Yarımadasında ketsel yerleşim alanlarının daha fazla olacağı muhakkaktır. Kentsel yerleşim
alanları 4509(ha) alan kaplamakta ve toplam alanın %5,32’sine karşılık gelmektedir. En geniş yayılış alanı
Yalova merkez ilçesine aittir. Kırsal yerleşim alanı olarak kullanım 1126(ha) olarak ifade edilmektedir. Armutlu
Yarımadası arazilerinin %1,45 kısmına karşılık gelen bu miktar her geçen gün değişmektedir. Yarımadada yer
alan en önemli yerleşim merkezi olan Yalova, genel yapısı itibariyle bir sanayi şehri görünümünde değildir. İlde
bulunan sanayi tesislerinin sayısı oldukça azdır. Ancak mevcut sanayi tesisleri Türkiye’nin ve dünyanın önemli
sanayi tesisleri arasında yer almaktadır. Yalova’da kamuya ait sanayi yatırımı bulunmamaktadır. Özel sektör
yatırımları ise elyaf, kimya, mermer, plastik, tekstil, dondurulmuş gıda, kâğıt ürünleri, ambalaj ve otomotiv
yedek parçası üretimi gibi iş kollarında faaliyet göstermektedir.
Armutlu Yarımadasında ormanlık alanlar oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Bu durumun kuşkusuz
en önemli nedeni doğal ortam şartlarının orman yetişmesi için elverişli olmasına bağlıdır. Daha öncede
bahsedildiği gibi Samanlı Dağlarının Marmara denizine bakan yamaçların da gür bir orman örtüsü yer
tutmaktadır. Orman alanlarından yararlanma çeşitli şekillerde olmaktadır. Başta kereste sanayinde ve yakacak
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temininde ormanlardan yararlanılmaktadır. Kesilen ağaçların bir kısmı ise mobilya sektörüne hammadde kaynağı
olmaktadır. Bir kısmı ise direk elde amacıyla kesilmekte ve kullanılmaktadır. İl ekonomisine önemli katkıları
olmamakla birlikte ormancılık sektöründe çalışan insanların varlığı bazı köy yerleşmelerinde son derece
önemlidir. Araştırma sahasının sınırları içerisinde kalan Samanlı Dağlarının kuzey yamaçlarında (aklan)
vadilerin yaklaşık olarak 350-500m’lere kadar makiler çıkmaktadır. Bu kütlenin etekleri boyunca ve doğallığı
korunmuş kıyı geriside makiler yer almaktadır.
Armutlu Yarımadasında arazi kullanımının sınırlı olduğu alanlar çıplak kayalık alanlar ile yüksek
kıyılar ve kütle hareketlerinin meydana geldiği alanlardır. Bu alanlar son derece sınırlı olup, Samanlı Dağlarının
yüksek kesimlerinde ve Çınarcık çevresindeki yüksek kıyılı alanlara karşılık gelmektedir.

Şekil: 11. Armutlu Yarımadasında Kullanım Durumunun Kullanım Türlerine Göre Dağılımı, En Geniş Alanı
Orman ve Tarım Arazileri Kaplarken, Yerleşim Alanlarının da Hızlı Gelişmeye Bağlı Olarak Alanları
Genişlemiştir.

7. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada Armutlu Yarımadasının on yıllık dönemdeki değişimi ortaya konulmuştur. Uydu
görüntülerinin düşük çözünürlükte olması nedeni ile çok ayrıntılı sınıflandırma yapılamamakla beraber, ana
kullanım sınıflarının on yıllık dönemdeki değişiminin ortaya konulması mümkün olmuştur. Aynı zamanda
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde hazırlanmış olan ve daha fazla ayrıntı gösteren arazi kullanımı haritası da
karşılaştırma yapabilmek için çalışmaya konulmuştur.
Özellikle kırsal kesimden şehirlere olan göçler kentsel yerleşim alanlarının genişlemesini beraberinde
getirmiştir. Yerleşim alanlarının bu hızlı gelişiminden en fazla orman ve mera alanları etkilenmiş ve alan
kaybetmişlerdir. Yerleşme alanları tarım alanlarını işgal edince, tarım alanı kazanmak için başta alçak kesimde
yer alan makilik alanlar olmak üzere plato alanlardaki meralar tahrip edilmiş ve tarım arazisi haline
dönüşmüştür. Ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yeni tarım arazi kazanma yoluna gidilmiş, orman alanları
azalmaya uğramıştır. Orman alanları 77597 ha.’dan 45006 ha.’a düşmüştür. Buna karşılık, Armutlu
Yarımadasında on yıllık dönemde yerleşme alanları 6 kat artış göstermiştir. 1992 yılında 3869 ha olan yerleşme
alanları 2001 yılında 19511 ha.’a ulaşmıştır. Tarım arazilerinde ki artış ise 2 kata yaklaşırken orman alanlarında
ise yarı –yarıya azalmıştır (Şekil 12).
Armutlu Yarımadasında genel değişim üzerinde ekonomik fonksiyonlardan turizm ve sanayii son
derece etkili olmuştur. Başta turizm ve sanayi tesisleri kıyılardaki antropojen değişimlerin başında gelmektedir.
Doğal süreçler içerisinde ise 1999 Marmara Depremi şehirsel alanların dağılışında ve yeni yerleşim alanlarının
oluşturulmasında son derece etkili olmuştur.
Armutlu Yarımadasında yerleşim alanlarının kuzey kıyıları boyunca genişlemesi muhtemeldir. Bu
nedenle daha düzenli bir yerleşme politikası uygulanıp, kıyı kanunlarına uygun yerleşime izin verilmelidir.
Zeminin yerleşemeye uygun olmadığı alanlarda yapılaşmaya izin verilmemelidir. Araştırma sahasında
yerleşmeye uygun alanlar Çiftlikköy doğusu ve Orhangazi çevresi olarak gösterilebilir.
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Yapılan çalışmalar neticesinde Armutlu Yarımadasında on (10) yıllık dönemde arazi örtüsündeki
değişimler ortaya konulmuştur. Yerelde değişim farklı nedenlere dayanmasına rağmen, ülkemizdeki değişimle
uygun olduğu görülmüştür. Bu değişim sürecini gelişmekte olan ülkelerde görmek mümkündür. Sanayileşen
ülkelerde yerleşim alanları nüfusun şehirlere göç etmesine bağlı olarak genişlerken, üzerinde her geçen gün artan
baskı nedeniyle orman alanları azalmaktadır. Dolayısıyla mevcut yerleşim alanlarının önceden belirlenmesi ve
gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Armutlu
Yarımadasında aldığı göçün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi, birinci ve ikinci
sınıf tarım arazileri ile orman alanları korunarak uygun bir yerleşeme politikası gerçekleştirilmelidir.

Arazi Sınıfları

1992 (ha)

1999 (ha)

2001 (ha)

Yerleşim

3869

10333

19511

Tarım Alanı

31510

41586

58375

Orman

77597

74832

45006

Diğer (Bulut)

13775

0

3859

Toplam

126751

126751

126751

Şekil:12. Armutlu Yarımadasında Arazi Kullanımının Zamansal Değişim Miktarı.
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